Spoštovani,
obveščamo vas, da s 1. junijem 2011 pričnemo z
uvedbo novega sistemskega ravnanja z odpadki.
Nov način ravnanja z odpadki, prinaša dve temeljni novosti. To sta zbiranje odpadne embalaže v rumeno vrečo in kompostiranje biološko razgradljivih
odpadkov. Zloženka vam bo služila kot priročnik za
seznanitev z novostmi in vas bo vodila k nadaljnjem
pravilnem ravnanju in ločevanju z odpadki. Prosimo
vas, da zloženko preberete in nas za vse dodatne informacije pokličite na novo brezplačno številko 080
35 62, kjer vam bomo z nasveti z veseljem pomagali.
Lepo pozdravljeni,
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA

ODPADNA EMBALAŽA JE SUROVINA
Sistem zbiranja odpadne embalaže v rumeno vrečo
Rumena vreča je namenjena zbiranju odpadne embalaže. Sistem je individualen (vsako gospodinjstvo dobi svojo rumeno vrečo) in enostaven, saj v eno rumeno vrečo
hkrati zbiramo odpadno embalažo iz:
PAPIRJA
manjše škatle, vrečke iz papirja in
ostali embalažni papir;
PLASTIKE
PET plastenke pijač, plastenke praškov, čistil, kozmetike,
jogurtovi lončki, folija silažnih bal (ločena folija in vrvica), folija, plastične škatle/košarice živil, alu pokrovčki
od jogurtov, ovitki od bombonov,
čokolad, celofan, vse vrste plastičnih vrečk (od zamrznjenih živil do
nosilnih vrečk), majhne škatlice od
bombonov, piškotov, stiroporni
podstavki za meso, živila;

KOVIN
pločevinke, konzerve, kovinski
pokrovčki iz kozarcev za vlaganje, zamaški, kovinske posodice
živil;
SESTAVLJENIH MATERIALOV
tetrapak; embalaža mleka, sokov, omak; vrečk od čipsa.
EMBALAŽA so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na
to, ali gre za surovine ali izdelke,
obdajajo ali držijo skupaj zaradi
hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od
embalerja do končnega uporabnika. V rumeno vrečo zbiramo le temeljito izpraznjeno embalažo, brez ostankov
njene vsebine. Da v vrečo spravimo čim več embalaže,
le-to prej sploščimo oz. stisnemo.
KAKO POTEKA ODVOZ RUMENIH VREČ?
Napolnjene rumene vreče bodo komunalni delavci pobirali od vrat do vrat, kar pomeni, da vreče postavimo
glede na urnik odvoza, na običajno odjemno mesto. Odvoz rumenih vreč in mešanih komunalnih odpadkov potekata izmenično, po urniku odvoza.
KAJ SE ZGODI Z ODPELJANIMI RUMENIMI VREČAMI?
Vsebino rumenih vreč  Družbe za ravnanje z odpadno
embalažo presortirajo v sortirnicah, kjer zaposleni razvrščajo odpadno embalažo glede na materiale iz katerih je izdelana. Posamezno vrsto ločeno zbrane embalaže odpeljejo na predelavo v tovarne. Sistem zbiranja
odpadne embalaže v rumeno vrečo omogoča do 80 %
zmanjšanje volumna mešanih komunalnih odpadkov,
kar omogoča, da zmanjPOSEBEJ OPOZARJAMO,
šamo število oz. pogoDA EMBALAŽO POPOLNO- stost odvozov mešanih
MA IZPRAZNITE, SPLOŠČI- komunalnih odpadkov
TE IN ZLOŽITE, DA BOSTE in s tem tudi količino odLAHKO RUMENO VREČO
padkov, ki bi jih sicer odPRIMERNO NAPOLNILI.
ložili na odlagališču.

RAVNANJE Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI
ODPADKI V GOSPODINJSTVU
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Biološko razgradljivi odpadki v gospodinjstvu nastajajo predvsem na dveh lokacijah:
• v kuhinji (odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane);
• na vrtu in v okolici hiše (listje, trava, plevel, odmrle rastline; odpadki, ki nastanejo pri obrezovanju dreves
in oblikovanju živih mej).
Kako ravnamo z biološko razgradljivimi odpadki?
Na vrtu ali zelenici postavimo kompostnik in tako sami
poskrbimo za svoje biološke odpadke. S pravilnim ravnanjem z biološkimi odpadki pripomoremo k zmanjšanju
toplogrednih plinov.
Praktični nasveti za kompostiranje:
Kompostnik postavimo na polsenčen del vrta, zaščiten
pred vetrom. Postavimo ga direktno na zemljo in ga ne
podlagamo z betonom ali drugim materialom, saj je pomembno, da mikroorganizmi in ostali talni organizmi
(deževniki, stonoge, različni hroščki …), ki pomagajo
razgrajevati biološko razgradljive odpadke, neovirano
prehajajo iz tal v kompost. Na dno naložimo grobi material (tanjše veje), kar zagotavlja zračenje. Nadaljujemo
z oblikovanjem kupa iz organskega materiala. Med posamezne plasti je priporočljivo dodajati hlevski gnoj in
ostanke starega komposta. Proces kompostianja oz. razgradnje organskih snovi se bo pričel spontano. Občasno
poskrbimo za zračenje tako, da kup obrnemo oz. premečemo in poskrbimo za primerno vlago. Leseni ali plastični
kompostnik lahko kupimo v specializirani trgovini ali si
ga izdelamo sami. Kompost je zrel (primeren za uporabo)

po približno 6 mesecih. Material mora biti temno rjave
barve in dišati po gozdni prsti. Posamezni materiali ne
smejo biti več prepoznavni.
KOMPOSTIRANJE NA LASTNEM VRTU je zelo dobra odločitev, saj na ta način:
• vračamo hranljive snovi v zemljo;
• pridelamo odlično organsko gnojilo (humus ali kompost);
• prihranimo, ker ni potrebno kupovati mineralnih ali
organskih gnojil;
• izboljšamo sposobnost zadrževanja vlage in strukturo zemlje;
• poskrbimo za nižji znesek na položnici s stroški ravnanja z odpadki;
• zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov.
Če nimamo možnosti kompostianja na lastnem vrtu,
lahko biološko razgradljive odpadke oddajamo v namenske rjave zabojnike. Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov je obvezno, saj pomešani med mešanimi komunalnimi odpadki povzročajo nastajanje
toplogrednih plinov na odlagališču.
Biološko razgradljive odpadke je prepovedano odlagati med mešane komunalne odpadke. Kaj lahko odlagamo v rjave zabojnike (če ne kompostiamo sami)?
• odpadke pri pripravi hrane (olupki in ostanki sadja in
zelenjave, lupine …)
• ostanke neporabljenih živil in pokvarjena živila
• odpadke z vrtov (ostanki rastlin, izčrpano zemljo
lončnic, plevel, travo, listje, drobne veje, gnilo sadje,
zelenjavo, lubje …).
Kaj ne sodi v rjavi zabojnik?
Izločimo:
• plastične vrečke;
• sanitetni material (plenice, higienski
vložki, vatirane palčke …);
• kamenje;
• iztrebki malih živali;
• olja in maščobe;
• kosti;

• nerazgradljivi materiali (steklo, plastika, kovine);
• obolele rastline.

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV
“NA KLIC”

• biološko razgradljivi odpadki
• papir
• steklo
NISO KOSOVNI ODPADKI: električna in elektronska
oprema (hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave za uporabo v gospodinjstvih, osebni računalniki,
TV in radijski sprejemniki ter druga zabavna elektronika)

KAJ SPLOH ŠE SODI V ZABOJNIK
ZA MEŠANE ODPADKE?
Kosovne odpadke lahko v času obratovanja pripeljete tudi
v Zbirni center Pragersko.
Odvoz kosovnih odpadkov poteka enkrat letno po sistemu “na klic”. Gospodinjstva obvestijo izvajalca o želenem
odvozu in vrstah kosovnih odpadkov s povratno dopisnico. Izvajalec se dogovori s stranko o točnem terminu odvoza kosovnih odpadkov.
Kaj sodi med kosovne odpadke?
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kosi pohištva
oprema toaletnih prostorov
vzmetnice
štedilniki
športna oprema (kolesa, smuči …)
večji kosi različnih posod

nevarni odpadki
odsluženi avtomobili
avtomobilske gume
gradbeni odpadki (opeka, kosi betona, ometi,
ploščice, inštalacije, žlebovi, vrata, okna, razne
ograje)
• kmetijski stroji
• mešani komunalni odpadki
• oblačila in tekstil (bodo občani lahko oddali v vrečkah ali škatlah)

Ob doslednem upoštevanju navodil za ločevanje bo odpadkov, ki sodijo v zelen zabojnik za mešane odpadke
ostalo zelo malo. Vanj sodijo:
• razbiti krožniki, skodelice, kozarci, ogledala;
• plenice, vložki, vatirane palčke;
• iztrebki malih živali;
• kosti
• smeti ki jih pometemo po tleh;
• napolnjene vrečke sesalnikov;
• nečista embalaža (v kolikor se je
ne da očistiti   ne vsebuje nevarnih snovi);
• cigaretni ogorki;
• žvečilni gumi;
• papirnate serviete, papirnate brisače in papirnati občki za enkratno uporabo izrabljene kuhinjske krpe in gobice;
• zavržena zobna ščetka;
• polomljene igrače.
Za živalske odpadke (kože, kosti, drobovina, ...) bo
zagotovljeno zbiranje s posebnim kontejnerjem, kjer
bo možna oddaja le teh. Poginule živali niso živalski
odpadki (npr. zajci, jagnje, kokoši, pes-cepljen). Za odvoz
teh odpadkov so pristojne službe VHS (veterinarska
higienska služba, PE Maribor). Poginulo žival prijavite na
tel. št. 02/461 31 50 in vam odvoz izvršijo brezplačno.
Oddate jih lahko v zbirnem centru Oplotnica in Pragersko.

